
en de richtlijnen op en optimaliseert de werkprocessen. Je staat in voor de opmaak van beleidsvoorstellen en
beleidsplannen en volgt het communicatie-, personeels- en financieel beleid van de afdeling op. Je bent verantwoor-
delijk voor de organisatie van de werkzaamheden en de resultaten. Je vertegenwoordigt de afdeling en de stad.

Profiel : je bezit een masterdiploma of gelijkwaardig met bijkomende opleiding van ten minste 90 uur. Je
basisopleiding of de bijkomende opleiding moet aansluiten bij het vakgebied van de functie. Je basisopleiding of de
bijkomende opleiding omvat minimaal 90 uur management. Je hebt leidinggevende ervaring in (administratieve)
dienstverlening en bent goed in peoplemanagement. Je bezit uitstekende conceptuele en strategische vaardigheden. Je
combineert inzicht en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen met goede communicatieve eigenschappen. Je bent
klantgericht, inventief en creatief.

Aanbod : een statutaire benoeming * een boeiende, uitdagende functie met verantwoordelijkheid in een stabiele
omgeving * het brutostartsalaris bedraagt 2.950 euro (1.715 euro netto), het maximumsalaris 4.497 euro (2.334 euro
netto). Met als extra’s : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opleidingsmogelijkheden en een interessante
verlofregeling.

Interesse ? Heb je interesse voor één van deze vacatures, bezorg ons dan uiterlijk 7 februari 2006 je kandidatuur
met een kopie van je diploma en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden.
De volledige functiebeschrijving en verdere inlichtingen kan je krijgen bij de dienst personeelsbeheer, Befferstraat 25-27,
in 2800 Mechelen, tel. 015-29 79 07, fax 015-29 78 38 of www.mechelen.be of aanwervingen.stad@mechelen.be. De eerste
selectieronde vindt plaats in februari 2006.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/35094]

Herplaatsingsregeling (kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003). — Mededeling betreffende de
leidinggevenden die in aanmerking komen voor herplaatsing bij toepassing van artikel 39 van het kaderdecreet
Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (herplaatsingsregeling)

De Vlaamse Regering keurde op 22 juli 2005 de lijst van leidinggevenden goed die in aanmerking komen voor de
herplaatsing in de functie van algemeen directeur, ter uitvoering van artikel 39, § 3 van het kaderdecreet bestuurlijk
beleid van 18 juli 2003.

De lijst van personen die in aanmerking kwamen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005,
blz. 33785.

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2004 worden volgende personen toegevoegd :

Instelling Naam Functie

VDAB Joannes Van Oost Adj.adm.-generaal (rang A2L)

Eduard Vercammen Adj.adm.-generaal (rang A2L)

Mededeling betreffende de functies van Algemeen directeur die vacant zijn met het oog op herplaatsing bij
toepassing van artikel 39 § 3 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 werden volgende functies van algemeen directeur
vacant verklaard voor invulling bij wijze van herplaatsing :

A. Functies in entiteiten met meer dan 350 VTE - decretaal voorzien (1)

Entiteit Vorm Decretale regeling Bepaling
Aantal

functies

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kind en Gezin IVA RP Overgangsbepa-
ling voor huidige
titularis AAG - uit-
dovend
Decreet 30.04.2004
- Art. 28

« Voor de huidige titularis van de
rang A2L van de rechtsvoorgan-
ger van het agentschap wordt een
functie van adjunct - genoemd
algemeen directeur - voorzien, tot
hij aangesteld wordt in een andere
functie of het agentschap of zijn
rechtsvoorganger verlaat. »

1
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Entiteit Vorm Decretale regeling Bepaling
Aantal

functies

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bloso IVA RP Overgangsbepa-
ling voor huidige
titularis AAG - uit-
dovend
Decreet 07.05.2004
- Art. 14

« Voor de huidige titularis van de
rang A2L wordt een functie van
algemeen directeur voorzien, tot
hij aangesteld wordt in een andere
functie of het agentschap ver-
laat. »

1

Werk en Sociale economie

Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbe-
middel ing en
Beroepsopleiding

EVA Organieke regeling
Decreet 07.05.2004
- Art. 14

« De Vlaamse Regering wijst de
gedelegeerd bestuurder van de
VDAB aan. De gedelegeerd
bestuurder is van rechtswege lid
van de raad van bestuur.
De gedelegeerd bestuurder wordt
bijgestaan door drie algemene
directeurs. »

3

Leefmilieu, Natuur en Energie

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaat-
schappij

IVA RP Overgangsbepa-
ling voor huidige
titularis AAG - uit-
dovend
Decreet 07.05.2004
- Art. 36

« Voorzover in de Vlaamse open-
bare instellingen waarvan de bij
dit decreet opgerichte entiteit de
rechtsopvolger is, de leiding-
gevende titularissen van rang A2L
aanwezig zijn op datum van
inwerkingtreding van dit decreet,
worden de bij deze entiteit een
gelijk aantal functies van alge-
meen directeur voorzien als er
voormelde titularissen zijn, tot de
betrokkenen de entiteit verlaten
of aangesteld worden in en andere
functie. »

1

Organiek na
1 januari 2006
Voorges te lde
decreetswijziging

« Als in een Vlaamse openbare
instelling waarvan de bij dit
decreet opgerichte entiteit rechts-
opvolger is, leidinggevende titu-
larissen van rang A2L aanwezig
zijn op datum van inwerkingtre-
ding van dit decreet, wordt bij die
entiteit minstens een gelijk aantal
functies van algemeen directeur
voorzien als er voormelde titula-
rissen zijn, waarbij de huidige
titularissen van rang A2L in een
eerste bezetting worden herbe-
noemd in de functie van alge-
meen directeur bij die entiteit. »

Vlaamse Land-
maatschappij

EVA Organieke regeling
Decreet 7.5.2004 -
Art. 30

« Het dagelijks bestuur van het
agentschap, alsook de vertegen-
woordiging van het agentschap
voor dat dagelijks bestuur, wordt
opgedragen aan de gedelegeerd
bestuurder van het agentschap.
Hij wordt hierbij bijgestaan door
een algemeen directeur die hem
vervangt bij zijn afwezigheid.
De Vlaamse regering stelt de gede-
legeerd bestuurder aan evenals
een algemeen directeur, die de
gedelegeerd bestuurder bijstaat bij
de uitoefening van het dagelijks
bestuur ».

1
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Entiteit Vorm Decretale regeling Bepaling
Aantal

functies

Mobiliteit en Openbare Werken

De Scheepvaart EVA Organieke regeling
Decreet 2.4.2004 -
Art. 36

« Het dagelijks bestuur van De
Scheepvaart, alsook de vertegen-
woordiging van De Scheepvaart
wat dat dagelijks bestuur aan-
gaat, wordt opgedragen aan de
gedelegeerd bestuurder en de alge-
meen directeur.
De Vlaamse Regering stelt de
gedelegeerd bestuurder aan, even-
als een algemeen directeur.
De algemeen directeur vervangt
de gedelegeerd bestuurder bij zijn
afwezigheid ».

1

Waterwegen en
Zeekanaal

EVA Organieke regeling
Decreet 2.4.2004
Art. 29

«Het dagelijks bestuur van Water-
wegen en Zeekanaal, alsook de
vertegenwoordiging van de ven-
nootschap voor dat dagelijks
bestuur, wordt opgedragen aan
de gedelegeerd bestuurder.
De Vlaamse regering stelt de gede-
legeerd bestuurder aan, evenals
een algemeen directeur.
De algemeen directeur neemt met
raadgevende stem deel aan de
vergaderingen van de raad van
bestuur ».

1

9

(1) Is nog niet vacant verklaard : de functie van algemeen directeur bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor Water
en Lucht.

B. Functies in entiteiten met meer dan 350 VTE - niet decretaal voorzien (2)

Entiteit Aantal VTE Vorm
Aantal

functies

Bestuurszaken

Agentschap voor Facilitair management 543 IVA 1

Agentschap voor Binnenlands Bestuur 386 IVA 1

Buitenlands beleid, buitenlandse handel, internationale samenwerking en toerisme

Vlaams Agentschap voor Internationaal Onderne-
men

380 EVA 1

Onderwijs en vorming

O & V - Departement 432 Dep. 1

Onderwijsdienstencentrum leerplichtonderwijs 493,6 IVA 1

Welzijn, volksgezondheid en gezin

Jongerenwelzijn 1060 à 1090 IVA 1

Landbouw en visserij

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 500 à 550 IVA 1

Leefmilieu, natuur, energie

LNE - Departement 600 à 800 Dep. 1

Agentschap voor Natuur en Bos 660 IVA 1

Mobiliteit en openbare werken

M & OW - Departement 853 Dep. 1

Agentschap Infrastructuur 1593 IVA 1

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust

1195 IVA 1

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed

Agentschap RO-Vlaanderen 355 IVA 1

13

(2) Zijn nog niet vacant verklaard : de functies van algemeen directeur bij OPZ Geel en OPZ Rekem.
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C. Functies in entiteiten met minder dan 350 VTE - decretaal voorzien

Entiteit Vorm Decretale regeling Bepaling
A a n t a l

functies

Economie, Wetenschap en Innovatie

Vlaams Agent-
schap Onderne-
men - VLAO

IVA RP Overgangsbepa-
ling voor huidige
titularis AAG - uit-
dovend - zelfde
rechtsvoorganger
als Syntra Vlaande-
ren
Decreet 7.5.2004 -
Art. 18

« Voor de huidige titularis van de
rang A2L van de rechtsvoorgan-
ger van het agentschap wordt een
functie van algemeen directeur
voorzien, tot hij aangesteld wordt
in een andere functie of het agent-
schap of zijn rechtsvoorganger
verlaat ».

1

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams Agent-
schap voor Perso-
nen met een Han-
dicap

IVA RP Overgangsbepa-
ling voor huidige
titularis AAG - uit-
dovend
Decreet 07.05.2004
- Art. 34

« Voor de huidige titularissen van
de rang A2L van de rechtsvoor-
ganger van het agentschap wordt
een functie van adjunct - genoemd
algemeen directeur - voorzien, tot
zij aangesteld worden in een
andere functie of het agentschap
of zijn rechtsvoorganger verla-
ten. »

2

Werk en Sociale economie

Vlaams Agent-
schap voor Onder-
nemersvorming -
Syntra Vlaanderen

EVA Overgangsbepa-
ling voor huidige
titularis AAG - uit-
dovend - zelfde
rechtsvoorganger
als VLAO
Decreet 07.05.2004
- Art. 50

« Voor de huidige titularis van de
rang A2L van de rechtsvoorgan-
ger van het agentschap wordt een
functie van algemeen directeur
voorzien, tot hij aangesteld wordt
in een andere functie of het agent-
schap of zijn rechtsvoorganger
verlaat. »

1

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed

Vlaamse Maat-
schappi j voor

Sociaal Wonen

EVA Overgangsbepa-
ling voor huidige
titularis AAG - uit-
dovend - rechts-
voorganger = VHM
Voorges te ld
decreetsontwerp

«Art. X. Voor zover in de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij, waar-
van de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen de rechtsopvolger
is, een leidinggevende titularis
van rang A2L aanwezig is op de
datum waarop artikel … van dit
decreet in werking treedt, wordt
er bij de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen een functie
van algemeen directeur als ver-
meld in het kaderdecreet Bestuur-
lijk Beleid van 18 juli 2003 voor-
zien, tot de betrokkene de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen
verlaat of aangesteld wordt in een
andere functie.
De algemeen directeur staat de
gedelegeerd bestuurder van de
Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen bij het dagelijks
bestuur bij en vervangt hem bij
afwezigheid ».

1

5
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